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 .ةفيكالب اف هلوهن سفتلاو ديلاو ولاركذ ظ

 نفسو اغ اوهجاهفصوو مولعماهلصاما 2 ٠

 , يقصولا لرد نعزجلاو باخقلا بسب 'ميسمواولالصلا
 ةييكل (0145دقلارج لبتح نبدمحا معيور

 ترق نيا قيلت ةعمب انه ىلاوقل ريح

 فلا ل اطب لوثلا ذهن يليق نال تهنو لوا

 عااد ملا لها ود فصلا لاطن اووهر نفل اهتوشرع دولا

 ةلزتعلايعردتلا لا 5ال قاعل لح ضال فطع
 كسول تتر دق لاتعمل لكف دعبشلاعومةتمامالاو

 قدوه لومة دلزتسةيردقإك
 ةمالاوزهسوجو سوج هتك سوالع

 روهتتالؤرهنم تام نمردق ال نولوقفينيذلا

 يودع: زو دوهتالف مهتم زم نمو ةنذ 0
 هلللورفرصل جيلان هفحلي ن اهتلالغقحد

 تل
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 ١ "م دم مو فلا | لوصف يودزب يلع مهل سال ءامهل اهزييتلا

1 
 ان هلرتعلاهلضامتاو فصولا كرد نعررجتلاب - 0 ظ . لضالالاجاز از يح حرلو فصور ب اضفت هلاوإب

 1 يي ريروررسررع فانا جول 010. سس ا
 ةمالب 1 تافص رم ناتفص و اضرو بضغو
 3 عراف انا ضرو اًحيَضْعِي بشيال هءاضرو بضغ | 1 يمسك

 ا و الثا ءاضتلاو بلقلا مد نايك َبِضلا

 ظ بتيتلاو قشملاورورتلاوّيفلا ىكيرئاسمفملا / 6 ع نانيكس انفو اظلاز ضني تانيا 0
 + ىةنننما] ءاشنإلا اعله نا قلخملا ّقلا بوجبولل ١ ىفاتننلابقتل هزلتسللا ملام وباناهطاهزاف ا

 ظ ونمو نوم
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 :كزازل اخ الاب لزالاو ماع نوكيكل فيكك
ّرق يذلا وع اهتدتالاحللو

 ظ 0 . اوءاشالار

نوكيآل اهءاضقو ءايطالاربدقتو
 اهتزت 

 ىغفلف اعمآلا نوكيالريوقتلاو ءاضقلاو

 م نقىنعم جاجزلالاقانبنكتردف
 6 تنل وتكل يامي حم

بي نهييضفف ىلافت ل وذك] عفوا
 0 

 اننا يكيكو ىضاقلاريسفت ذك
 يزل

 تيشمالا ضاعالاورعاودإ نم
 تاضفوزعو

 هتلا لوسر لاق ظوفحلا حولا ف بكور
000 

ع :املسو يلعكن ندالص
 و

 ظ ٠

 كيل فف تايبتككذ امملقلا اقف بكاللاقف
 نصرا بك او:ئفلا تبون

 فولو ظو فعول ف بتل ئ
 ربكزؤصلاو ضولاو لوظلاو او جلا وس 3

لو هلقثلاو :قشلو ةرثكلاو ةلقلاو
 ةدوربلاوةر ا



 دقو رتب دف اواي
 ا تاكو

 نازح نال نككار عار وبن هرعو نامآلا لع

 ب كعنمقلاو دتبملا عبوهف عوقوب

 هراينغاهموم وك ازبز نايف تيك بنك كو

 "كيف بتكوز كك يربالو نامبإل ديرنو ثر دقو
 ضكأريرنو ثر دقو هر اينخاب اف اكهروكي اكعد
 رمظعال ماهو لوف نم داملاف ن امهالانبري الو
 ربجل قنوهرككبا) فضولاب بنكمكو
 ا ملا اطباذ د ابعلالاىفاىف
 ةكالبلز الاوت افص ةتشماور كفلاوءاضتلاو

 ثراثذصلا هذهلصا 6 لذوي ةيفيكك ايبالب يا
 اهاشتلام نماهتالا ةنقالا عامجاو قتلا باننكلاب
 ةلو اهفاصواف مهلا ل اوكي اتراعيإمو

 قيرطال



 ف ري - /

 0 0 3 3 3 هالك وول ميا ل 5 00010 بلاباهكد دين الفعلل قبرطال

 هع تاهت امص بضمالذا عتقان ب 5 ون 3 ْ : 59 ب
 0 4 ايل“ :9

 قلما اذ تاذمبثيالاهك

 و6 قدوجولالاهتهتاجو
 تك
 لاجؤارعاق_طاعدقفدعق اذاوامئاق مقل
 ملعا ثدعو اماعرتفتب نآريغ عوم هدوعق

  نيقولخملا دنع تدعي فالق اةرييغتلا نكد
 2 ترالامك م ءايشالاءاويكاغ للان اوعي

 | 91 جس يسود ب ظ
 ْ ظ اهيف تخلو ءايشدالا رتب ا اا عر غتيالو

 ظ
 ظ

 !ٍ ] ةدقعتم يول علاو نحاو ىلاعت ماو اهو دحو

 . ةاهلفزبكساياخم ميس قلل كة هنن قلخ
 عولبل نعم هبطاختأ ايندلاؤاههبستكي يلا
 مهيهو هعاطلاو عاام اليم عماو لقعلا عم

 قايتخلل لوطي زك مر فكك نلايصعلاو كك نع



 مالا

 ؟ة_

 ضو 0

 ناسقلب دوراتنا عتب سمآ حمام
 مل ضو هاّتاكقمتلا ىيفوسن هبل يرصتو
 ةدارا نس قيفلتلاو فيلاتلا عر ابعقيقوتلا
 لقشم اذعو هرَوفواَكد هتلاءاضق نيبو دبعلا
 نكوةواقشوهاموةداعسوع اموّرْشلاوريذل
 فاويام قفوتلاوما|صيصختةداعلا كج
 حرا امكهر فوت هللاءاضق هاج نم ةداعلا
 ْ لضابلا زير صضخفل يلا نعم ابعدإتالا

 )0 ماله يلعمدأ" :تر5 جرخا مولعلإم ايحاذ اذك م6 دن
 ن امج وماورهبط ىف ءالف عمه عج بلصانم
 كلذ ن 6وهّيب تبويب ل اوتقاق نعم اريد

 يتوق كنز نودي مه "اباه
 مهكلجلا ةفؤلاو بعامل زان ةاّيسافاو

 مودا



 00 58 !ٍ 9هصتو ةريرشفم ا هقاعخفتا

 موي درا جاخاوع
5 1 نن مالتلايلع

7 : 5 

 ااا زا وكي نمو وصع طردهم
حت ها دّدحو ناربال ثود

 0-1 مانع لا

 اسس ناو لسنا لاسر اب وسمل اذه

 0دبدقة ملل ؤ دعب زك نمو كريس رهف ارب سفت فاذك

 يذلا <زككب يرطنلا دامارتغو لّوب ىارّتغو

 اف تصو نمآ حمو خولبلانعب هر ايتخاب بست

 هيلع نذالقاعٍتروُرْيصو فيلكتلار اد للاجو رح دعب

 ا3ادوقاثيللا موب لل صح_زلا يرطفلا كاما لما

 1 تل

 زكام كو و ة ضق انياذه لبق نآف نامإلا كلؤ لع

 مف رج ها'ىم انلق ناميالال نري يرينا !و املس قللت كتداقاخ

 يوكل ان أملس هلكتت قست لوسرق ٌيطفلانامالاب

 ذاصنيوااذ هي هاوباف زطفهالعدلوي دواوم رك

 نيم انافظأ ادع ليداذعو داستجإا

 ويل ةَوطفلا نامجالب نونسؤم نياك ]افك
 ىلعتمتلا ةازعياز امل عالو ذك[ لعبقلخ نما رحا

 نا ات 1 لا

: 

| 
: 



 6 73 9 ا ورئراضرو يحارب رش د 7
 ىا اسوم هقلخالواكللاب وح ولاا«

 نيبستكنامإزابانمؤم قلل ءاعتهنئا قتلا أ ا
 . نكلو نامل واصاخ امهتلخ نك إؤاالو . و
 غردلاوءلتلاو نامالاورطكك عت اوعي هيكل

 زكا زكرم) قت كتلإلعيو دابعلا]اوذانم 53
 يحلو دامرال اجي هموم كل ذرعب نم اخاف اراك

 رات يرد افزع رحم لا جاتحم ثداحركو
 نوكيا مزلو اث داحنر كك ار يغتمىلاعتماعن وولف
 ١ تابعا عد كلن ايل اس شاول لدم

 نفكوانمأب ا
 ا اا قلعت ملطصالافو
 ةدطداراو مردقللاهتبسر ايتيك

 رابتعابث ٠
 دج يوي



 و د اردواوي 000000 هر امتعابو

 هاه وكس وسلك
 ضاؤما رشف ياا

 9 اظلقؤ كلا و نارا نمد تيصس

 . 14 8) دقو ئاهضقو دفعوا هنمتلا ةيشصب اهلك

 يدق تناوب سسوس

 5 هاب عام ترسب رهازع نأ كلزتعلامعزم ّْناتع[ علاو
 دبعلاو اربعلا نم ةعاطلاو نامإلا ديرب لاهنت

 نبعلادا ارم عقيَف سفنل يقلل ش

 تبلاغىدبعاة حارا وكيف عت هتلادإرم عقبالو

 داراامككف اندنعاتاوةبولغمككمتلا ةداراو

 رفاك نزكلابرب ملا وهف عقاووهف 4ك هت
 ةقنتلاةدارااذجرلعر .و موم :ؤملانم نامل 0

 اكماهلك "؟عاظلاو :بولغمدبعلاةداراو هبباغ

 ةبجاو تىئيلاةدابعل اعلاه: هتئارمإب ع بجاو

 معو ديسكو ىلغت هتل ماب اهلك صو دابعلا اع

 اهلكصاعلاو هريذقتو ءاضقو رريشمو طاضربو

 دثو ملأ يبت ١

١١ 
 ا اه

 ا ب
 6 اى .٠
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 داو ري يمالو يشمو زينو ناتو« +

 وضم مي 1 2 نارام »

 داتا هيام 7 0 3 ١
 هللا ممحر صلازاقو هي ىاحاعزكك نوبلاها
 ةيصو رزديصكو ةيؤمرط ةقلخ لاهالا ناب رون كون "كظولا مب انك
 تدل
 قيل رقروو [نموو اضرو تحبو نصو تت كام دولا

 ظوف ملا وللا تباتكو فيفؤدو اعود
 ظ نيش م كلو ىلاعت هتلزماب تي ليضفلاو

 وتو ودور اضرو ددسكد
 ةايصعملاو ظوف ىلا جوللاف تب اشكو يلذعو
 0 تجسضم حركلو لاعتهتلزمان تسيل
 2 ننعو .قيفونبال فيلذتو هريدقتيو ثاضربالو

 منعا“ العا ظوذ ىلا جولل اذ نبانك ه منوعمالد ناعو
 عيونا بككاتازن اهون ابكت اعود ىصا عملات

 انيوال حاصل ع دوهباق لسع نب ناوفصلاق
 يسزفنال ءمحاص لاّقف مالشلايلع يدنا عملا



 قلاوبن ل الواوقرتكالو
 فاو «بباوشنتال الو قحلابألا اهتدنلا مح

 اظزلاونالو اوربت او لتقيلز اطلسوذ

 فنزل ةييرارقلااولوت هنو هد صخت 2-0

 ...جشاف دوب ثقانوك
 تينت انيرشسالاقو 0 ميدي التقفلاق

 معقد نارا وع نارك اق اف معى

 ف اخاثاو َيِجدتَير ذ نم لزيال نا هّير اعد

 مهيلع ءاسالاو دوهيلا انلخقي ناكل انَعبْتَن :

 رياكشل نع دوما يكمل ونا
 ةقبنل بق ىنعي جابتكاو قككاورن بك

0 5 

 اياطخل لاثمو عرجشلا نم مالشلاراع مدارك
 نوعرف م وق نم الج مالا يلع ئسوم لق



 2 لح ا 2
 ١  2. 9ذم ' 506

 :. ا وهو طنخفا ماو
3 2 35 

 ََظ دون اضلاب نوككنف و ءاطنملب نروككو هلالي“

000 2 
 0 0 م 2

 ينقسم زو اهت لا كوت ىفستلار ع مامالالاق

 يوب الاعفااع هَل مسا نوقيلطيال

 اردو |ضاالاوكرت 00
 [دق اولاءرتتل مهتم [ضفالا كرت نال

 ”قكرتلا ا "”يزقلا ببس 0 بهبتوجت زل

 لح لال وجع اهلعرّرلا لير كارازلا ناميلس وبال

 000 درهم لاذام يطخلا نمل عشنا الع

 كقيدلالارا ارفلا ببس ةئيطالاذف يلالصوّح

 ملم لكما الصدم و هايندو بفن نم

 هللالصرل!) وسر لاك هتلابيبعم ا ةنيبح
 'لفبانسلا رخو نورت نحغ مآ سو هيلع ملاك

 ةمايشلا/2- ظ



 ل فقيرثشو 0 ١
 0 ترو ارملاو :هيلاعلا تاز قلاجلا ؛

 تايلاقءفّرْش امد يعايلاقفىلاعتهتللذكد'
 اوف لذ انج د وبعل اب كفن ىل اغبس
 يللا لاقل ربعي كرساعزلا ناصبس
 مره نيوسيع ىراصتلاىرطا امكن ٌرظنال
 ىل قراشلاؤةكلوس درو هللادبعاولوكو

 ا امجدمىنة جلا نعاوزو اجمال ٠
 لاب ةلاولاةفاهذكح مههىسيع جدمف
 | ود وكل ق جلو سرو هربع د قجف اولوثو
 كونيع ةقامتلا لوفل ءّييطو ل وسر و مهي اذما
 هتنازقنا يذلا اهبلاب ىلا لوقو هلالوسر

 الصالة ايلع نيو لوسترلا صّوعايىتلاو



 متاع هدوم اع فب شيق نس
 اقفل" افطصمرث مات اقنمو [ةّيهسِمو 2 صم 7

 نع توابَص نمر ف ماخايلع هبلقرقط وفن قات هتن' نال
 سات لوف ةاضر نتآلا ساما ميما نم ونمت | ةداطا

 1 .تاحرلا]ل لد

 قشف رويت هذخاف ن ةلاعم بعليوعو لئاربجوا

 دن لييشلا طحنا لَ دم جيختساف بق نع ظ

 3 00 م : 263 رو ازرع

 يو هولبقتساف عتفدق نتن!
 4 هللا شإو َمَضااربعمل و ب هزوصؤي/ط يخط اكرادنكف

 رهط الا الاعرعبو ةبثلا لفوق نع 1 ا
 ضرع كن ابله يوب وبعت يللا ونود

 نمش



 ديم 0 ردم اا

 سيح سمع تلازضفا
 دحالعرذالوىسمشل ا علط اه متنا عيتاا لوس
 لإ يفلان يدركوا نمل ضا نسما و نتيبثل دعب
 مياولا ورك ىلا اوبهذو هويّدكج اعملا هصقركذام

 لاقرقذاكنا ضر ركبوبا) اقذاذكو ا ذككوقي ةلبحاص آنا
 لوما لكذف تلاع ول لوسر ءاتش قداصو هيف كلذ
 نلف َفَوصضْرركيوبالاق اشكد يكف لصافتا كلت

 اًقَحمَدلالوسر كا دههش ضرر كوبا اقف مالكا

 ريبكر فؤا ذك حقب ّرص نا نهيضاو هلل لوس ]اقف
 التنور -ر قران باتت نب

 ءامتنلا ه١ نم ناربزو اًماذ ضراللعا 77
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 ضيف

 تن جب ميا /
 دوي

0 

 يآ
 0 وعبا ب اهنا

 كودو

 ةلالرإ يكلمها م فرشالا»ببعكلا قفا ىلا قف ادمان هوا

 رك قف قفاحملا ضيم دواي تلو
 0 _ |وسر ىلىضقرول ٌيدوهسلالاقف رمل

 مو انما كلل[ طر رممعل اقف كيلا مصاخي م كاضقل

 فيمطخال نيبال غيفامكيكا حرخاق ١ ةحايكاكاذق لاّقف

 ىضَقا زكاة 3 ربح يضانطا د ىعيب برضف جرختم

 لرجل اقو هلا لور ءاضقو ىلاعت متل! ءاضقب ضوَيمل نل

 ينال فرز ةكقورافل يمس لطابلاو قلل نير عدا
 ذي 2 ةيتاتال ضر نيروتلاو ذ ناقعنب نايت

 'نذبةاتاإاءوتلاجيقز تن تءاماو يقر نب
 هيا ىولةلتيالع وتلا لاق تت دامو ا

 لاق ضر فار نعاني ولا ىذب ىَّمسازهلف ب نك

 لوس ناخب اوضرلا عيب زل سلال عيتلا ل يف :

 ةلطلاورلفم قل َيابم صلاها هالته وُس
 نامعنا



 ظ 1 دوج همم

 د هل مله لغوسوم نم نوراع هلزنم؟
 قل مهةطلطع رتب نكات هتلا نب برباعاوناك ا نيَرباَع

 قدضلاب ةكدييوعي مت دابع فاش قفل عماوناكما
 3 تا يبكون عوضخفلاو عوف صالختلاو
 ٍضعبلاَبِع مهيب قرفنال: -ىبرالا ءاقلذلل عمتك

 شلش افاد اوُصَتَب ضفاورلاو ٍِضعبلاٍضْعب
 مضر اًيلع اوضفبا جراونللو قيل بعذماوضفر د

 باعت مارحاركذت الو ميقتسمل ا طارصلا نعاوهجخ
 هيو دوا ظ

 هتلالا اهيميلع نثلا او :ب ىخلا يجد

 0 :نييرتا 2

 هتلابوس لاق لاقرسنع ءايحال اذ اذكوداهتجالع .
 مكءايخر هتاف لناعصا اومركار تسوي كأس نلإلص

7 

0 
1 



 "1 ايم 3

 - ورم هس وماكأ] هرقل تزن
 اهب زيتسا تالك6:هتلابرف اكوهيف ةاقإاب ٠

 نتا نعزي نعزي زن الو مل اوسروىلاوت هتلا,بيزكت

 يقسو نامال اما ل سربغ ةريبكيكير اولا
 م

 دوك امؤمومسي !ناىلاهبراشتا دق :ق.قح اًسهؤم

 م ل خو روج نامل لع 1 دبا ش

 دل عورفل وعسل ارق كري اةسافاتمؤم
 شب كاجو ةزنيكككاكتراب
 هيو ا ةحوكس حاك و :طاولطك شحاذ

 طم ام هزت و ةرخالاو اينّلاىف ب وقعم طاق ٌصنب
 اوساواؤ مال ١وانموم 3 وك تازوجإل ٌقساف ةريبإكا :

 نزلو نامجياورزكلأ نيب يا نينا نييزنم
 كوك ن ف ةروهشلل:ةستلاب وزل وجت ى سس
 ىل ايلف عوار ورئاوتللاربخلا نم بو الز فكك بلع

 < سا 55 ظ



 رز ةفافرضقلاو زلال عو:داؤه كتارا ضمور
 :)/ قفز دهجر ارعاوحسو نيفنلل عم لاو
 . ةهنوم :فيطحوب اش ةتاملا فو ةصالخلل

 يي فرم كلا لضنت نالاقف عاجإو تشل
 ._ قئالخؤ و نتطلع سلا ىو نيسحلتبحتو

 ننم جاف وريزكملج5 ةولّصلاو ىداهلا لاه هللا ورجافو

 هم ايتدحا مدعل :ىارككو دام دوجول هركيو ةزئاج
 ىلص نم غسو ىثعن مدل /رص ئيذلا لاق يسيل اروماذم

 نمو ءايشالا نم يب اخص امتاكف قب ملاعؤلخ
 داتا ةقتام خاين اين فلم

 د هوو ٠

 _س لاا ففةزييكك صحم تناكو قاكي سيل ىذلاوصاقلا ظ
 نيزتقملوفازعو بئاعيال طابعطق نملوقاعتحأ 2

 بقاعياابعطق نم لوو اهنَتو هثجرملا لوقو ن املس
 عطتيرل نملو اهْيلاَتَو جراوذللو ةلزتةمالوفوعو
 راتدلاوعو همالا زنككلوقوعو باقح ل اووفحايال



 نكآو دمع جان ىف ىااهش نك لل 0

 ذل ديالا 5-6 ١

 يمال 1ربتماحاسح او ارم 8

 00 اهضنإفلا نماهربغو االول

 زكااهلطسلو ب بجعلاو ئىمتلاوءاب بولا خرم وسلا

 لعصر ن امهلإب ايري مو كس ملا لاق ةدّرلاو

 ” 0 م وسخ ابككاب اكتر ااّمآو

 تمؤماينلانم جوتيؤح:عاهلإو :ةستلازعادنع

 اهيلعيتسو تمام تمايلشإب اممعيبضيال بال ىلاعت ميلا اف ناف

 ةنعوو لضفب لبق قافعتسالاىةزريلع ن وجو الب ظ
 تانجتانمٌوملاو نينم ؤملاهتلادعوملاكتهزلالاق 0

 ءاشببنم يئْوِي اكس هتلالضف كلذ متنا لاقد ظ
 ٌتائَسلا نم ناكامو داعيملا فلخعإل كعت هتلالاقو

 -- هي حو 21 نا 9 207 0 ل ري 2 -

 « هو

 ةريهص ملا ءكلت تن تاكو اوسرتككو كرشلا نود : : ٠ ظ |

 |] ١ تسل يلا ناتتلا كلتا اهينع ٌبايملو ةريبكوا |
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 1-0 0 5 1 وجع 1

 5 . ْة ا

 ه 3 ١
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 داليا 0 ىلا ننس هج هو
 اين نا ىف قسافلا كلذئا ٌتاذ يلعارصم

 د 0-2

 "ةاضتاهتمجرخا ىالوعراتلاب ب ذعءاض نا
 < نو 0 خس سه سس ب بع جسسع

 تقلرزشنإلصارانلاب بزعيملو تعوعرس نآو

 ديعؤعب اش عراو زشلا ضعب فو عيفاشلا :عافشو

 هبذعي نم لؤعملا نوكيفر انلابادبا هبذعيملو
 ةالراتلإؤانآذهادبا ب عي النينمؤملا نم كهتمتلا
 نانا نمل معز عف هواذا ءابرلاو نولخل عنم ن امأللا

 !ولطبتااونما نبذل اهّبايكه هتنالاق عجالطبي ابرلاك١
 سال ءائز دام يي ىل اكياتلاَو جول يركت ا دص
 15:3]بةبالمتسو يلع هتل الص متنا لوسر لاقو
 ركد هل! صملاوءابّرلا نم ةرزرادقم يفالع
 ىبالاناشبام تحال لل اطباركتي م لور جالالاطبا
 لمترمإ عال يلطملاو ىصقالاّوصقملا ثلج اوثلاو

 عقواذا بيو بسلا نلزكو ب اومااور جالا وع

 علال دار اكلمعو هرججا لطب من اف لامعالا نملمغف

 لاكن نامالاوز نم فاضل وكت هقزاركم عرم نم يبل



 ْ علف يني

2 
 و
 يع 2
 دم ا - و

 مر

 ٠ ى
 فب

 00 تاي هرمنا .:
 تا

 ءاينالا نع رصت ولا تاداعلا فراوخ نوعي ا 2

 و آهلارانهن او اوال 0

 دب تيس

 مهيوننعليلد وةمالع وكت نامهنع اعرودشب" 1

 ىتلا قر اونلاعا ءايلودلك تاماركلاو مهق دصو كب

 نيري هه متلا التام ارك ايلوالا نعر نصت

 :هللاؤ ينولاو رجذازعا مهماركامهنعاعرو دصب
 ىلأعت هلا ةرضح نم ابرق دبغلا اكاذاف ٌبدرقلا

 نمو تنل ناك صةلخل ة اكو داغاطةن ببسب

 ىا كارعأل نوكيا اماو اسحلو لضفو تعرب

 سيلبإتم ةداعلل :قرالر ومالا نمكهد هتلا ءادعال

 نوكيو تاك دار بضل وراق زاهي و نوعرفو

 اهئاف ماركو ءايناللامتاف تكيكاهتسالمهل
 ءاضق اهيضنكومهل ان اسحل و مهل اًماركءايلوالل 8

 ةصاخلاومعلاٍتعزعبتسسمللا نم نايك مهن اجاح 2222 ا

 . كلذ مظعالا مامالا عفد ثادعا تاجاحم اضم
 » ا

-- 

 وج هد



- 

 5 ودامت اجاعئاضق ببسب ىا كلب نورت
 ظ 5 ' ةاييبهماباذع الذب نو تسب كو ث ايذط

 مهسفناليخرديا له امتااوزكتبذلا ةربسعإلو

 ' نيبو ”ة!اودادزء ا مهلرفامتا

 1 لاق دوقوزقعلافليهسبا نكن اح كلذ

 ةجايللا 1 يوتشا

5 0 3 

 ير 3 2 ب مج وحلب ترب

 حت ا فاىذلا ىف مدلاب 9 هعيش يسمو
 عم ةعلاو سلا

 0 ب تار اروهيقلاد وجو زبقإ (ياَق
 حلاَغىأ '

 تاوعددود لق اب نيدب راعلا دوج لب اًروبعم

 »نيضرالاو ت 1ومتبلادوجولبقاتنغ نيلئالا



 ةرخآلاف ييج ا 20 ةمافع
 ضال درنات ةحهلار اًرلا هت اعت ملوقالنب قل هيام

 اهخاحل قخالاب تيريسامتاو لولا ضيطفتو هولا:
 - ديمسال اهيلع تيلغولا نافص نمو داشالا نع
 اردرقو اعود ايتزلاب تينمسامت!اينولا كلذكك
 6 ةوييؤر تنل ةرصو نوال ءاربو قرنحلا نم
 هتارسر 5 تب «ةدلؤ متوكل احىلئري )اذ نملاح

 ىو هتدِلْرعارجد اذار زيلع اهتدتدا نص

 اهعوجو ققيبتملا نولوقيف كدي ايش نودديرتا
 مالتلا هيلعلاقر املا نم ادت و تتجلا اءطخدتزولا
 ائيشاوكطعأ |مفةعتمتلا جوملا نورظتيف ب اهل كوب
 نيل مالتيإلع البر مهتر ملارظتلا نممهيلاّجحا

 :هيشرلاةلختتقركأو ءيبشتالب ةدايزو ىلا ودسحا

 . كانها دع ابيداملاو نعمل ا غلا هقاسملاو
 ] ق/ةرقلافراضب الاب ىلاعتمتلا ةيؤر تام لعا ةلباقملاو

1 



 مقل هل نوعا ادم ادخل اقافصو ]
 ادليعز ضبا لاعت هلا هيقر تاشااهباششللالاثه -

 زبالة لوقب نآقلارتعب ةرخالاراتلاو اًقح
 لاكتك تافصب د وجوم ّدالو ا را

 لايك تافص نم ٠ هريغلو سنن يبرم ياو

 عئتم بيل تانك ! كلذب بارك نمؤملاو
 دافتعلعباشتملا !توجدصو اهياثتمراصف

 لوبقوعو قيدصتملا دلل ؤ تاهت ريف يقيقحل
 عشلافو ٌقَمْناثبإ يكرتلابه ادعمو بلقل ابريغجلاربخ

 ناو :تاعفلاو هَيتاَّذلا تافصب فوصوم هل كيرشمال
 :عيرشلاو ب اسككب شعب يلا سى هتلال وسر ارّدع

 ناكلاناهيا ناكول سال اناا نوكيال ةنجه !ئالاف

 ا!تالاعدحو :ف ملا كلذكو نينموم مهلك وقفانملا

 :ينمؤممهيلكب تكلا لعا تءاكك انام تناكول

 و وقفادل ةارهشسمتلاو نيف نما ياماما و

 ياه



١ 

 ةيسر زرح تافوت
 ١ هتلاالاهلاال د اسلب لايقف مسوي ل ْ

 ةولضلاز 0 ليقاذا متت تايييطو كشازلافرميرلاتأف 3 نمؤمويف 006 نصو ميلا ين

 | ةاقالعادامإو عاجااو ةشلوب تكن نوت ظ ليلدب إلا ِتامدحللاو ضئار فلات اسازكت فاكوهق , ١ اهلل واعرك ناو ِهنامابع تباثوهق اهو مع ظ تيضرف قةبص حاف مكيك قر ليلو موي ]كف 0 لا
 م دؤوب مؤملا :يرج نم صقتمالو ديزي ال ضاالاو ؤ
 ْ 1 ناهس ن نازوي ةيرصتلاو نيقيلا ةهيجنم صقشدو ظ

 ّ ١ صقتيالو نيزيال رخو ىشنالا نام“ او ثلا دلما ا
 )0 . ”اجاهف”اهتلاب تنم تنم لاق نم دل خدي و اند ظ ظ
 ١ 2 دعزمءاجاماطردا ل وسرب تنضآو ”:: هتلادنعنم ْ

 | ١ نصؤو فب نامإل احجام عي نمأّف هتلال وسر

 ١| هتلابنمآ نابي نامالا بعام ضعبب نمأ نمو
 0 >< 1 ير 0

 ظ رفاكوهرتخلا موملاب مب ل وهلصضنو مبكو كئالمو

 هصوسصيل سكس زن نعت



 اهساو 6 - يؤاك ام دوك ةيموملكب
 نيل ةيجولل اذ وزم مكب نمو بح هج[

 كدلا «رفن خرم :يرمظلاو بم :تموتؤلاو ةّيميدتلاو فاهم 0-0-3 ع نشل ان

 1 ياي ال كرشم وهف ضعب تو داهضعبؤ
 هجو نماقا ءجولا اذه نم صدي الو ديحوَتلا
 اقشاككما !!لصاولا فراعلادبحيبككلذعلا كك دالاب اتالووتر و صقتبو نزيف لال دتسالاو ديلقتلا

 ةيسرلا مولعلاو :تهلالا فر عملا هتادهاشملاو
 انا دافتمرجول اذه نممحْش اهيا يىوتسيدل كلك

 وس دووم
 8 باياجلا ولا نال لذزلا ذهودنظانلاو
 تاتلارطعب قال صني ديزل علا قول نامالا عم
 امضعب ص يمهضعبو اهتكسنلل ةاولضلإلصي
 لطب ال :كيعص تاولص ا هضعبّريص نم تاولصو



> 

 يصمم د 5

 دعو مةدرنعب ماصنم صك طاب وعلب 6-2 تان

 معمر
 0 ايتنالاو : يكب ءاضرلا] ديلا حاحملاآق

 9 لاا زعف ضاوتلاو سَ وضخلأو عونا
 تامل او ضئإؤلا نماعت هلا ماكحاب ءاضرلاوع

 ايو ءايشنالا ضعب نوكيتئىتتنامككاضروع ىا
 امارج ءايشدال ازين وكيو الالح ايشدالا ضعب نوكبو

 تاه زءاقرف فلل قرط رف حابقتساو ضارتعا الب
 قيربصتلا نع هر ابعت لا !ىن امبالا ًّ ال مالسالاو

 انمل قدصمى اال َنِمْوَمكْننا انو ىلاعت هتلالاق

 لهم قيرصتلاو ميلسلا نع هر امعوه مالسالاو

 . هافيللااماورْشامرَتٌناسللاو باقلاوي وهو ضاخ

 1 . مر ع اوهلو ناستلاو بلقلاف ماع

 دوي جسد

200 

 - | مسح --

 < . مداو يا في -

ٍ- 0 000 
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 دق اتمأ بولا تاق لاترد لاق ضال
 لاا ةهلاوز جول ا:ماساا اولوق نككواوثماو

 نول 1213 نامإاب سيلو ءفنلإو مالساوعد
 خب دجرال ىاأ توكيل نكلو بلقلاب قيدضتلا
 زاةالاوع املا نال ماَلَسا الب نامجا عرشلا

 تافصبوه امكةهتمّلا ةبِهولهل قيرضملاو

 ملت يفدجوي قصور قا نف ثامساو

 ماكل تّتقحو هتدارم اوا,ةّتضرفل لوبقلاو
 الملل نآعادلب مالسالا نججويالو ىفارشو

 كلذو اكنِيارماو هلد ايقندل او مجلس تلاوه
 لقعيالفر اقالاو قيوصتلا نعب الا دجومال ٠

 سيبو |اسم, سيل نمؤم عرشلا بضحب
 نيمسالاف داتب لوفلا دارماذهو نم ومب
 مااا نطبلا عمر هظل اكامه د ينعم داما
 وتالانعاعدخا ٌكفنيال نامز هزتم مالسالاو



 1. وو لإ ظفل ب ئنم

 بداربو قلطيدقو مالسنالاب دارو قاضيِدَف .
 هيداريو قلطن دقو مالتاايعد 6 1 0

 هبداوبو قلطددةو مداها يلع ىسوم دىب 0

 السيل عال نم هريغوا مالشل الع وسيع :ىيرتي
 فاق ترا فعن ىا توم فحمل فرن

 0 ك1 لات ن اذى اسف ف صو امك فيكَ هلا 0

 ءهالكو مظ جاب 00م ا

 هشلاو باتكلاف ىلا: سخلا .ثامسا ءييصو مدقلا

 ليَصفتلا عر امساو تافبصب تفرعمزعر دقن ىا

 لاقيامزعم انو كتب تاذرْمْكَ فوم عر دقنالو
 كيج ان حلر دقي سسيلو كتفوم يحل انفرعام

 ا ايا زرع كدا مكتمل
 تمظعو ذالك بياقلالو ىيظعتو ِتَرلا َلالَح
 و يسوع

 5 مبا

 لالك



 دقيال كلذكو لادهز دعو بانك

 دعو دج دوكش حال وكش قرح
 + نوح اوتيل لاق

 77 0001 هرم ايكعماب هدبعي

 ةبحلاو لكوتلاو نيفلاو فول ا فرهتكن ونمؤملا

 قل كلو ناميالاو ء اجتلاو قولو ءاضرلاو
 2 حالطصالا دم لعل عم , فللاف

 ةقرؤامائساب

 > + ةيقيلاو ميلماعم ىف ىلاعت هلل ٍقرَصلاعم تافصو

 . حالطصالاؤ و ىم ّكْشال يالاملعلا فللاو

 مجيجلابال نامالاة وقب ُناْيَكل اندر وع نقيلا

 قاع نأرتلا ف نيّقيلاملاعتهتباركك دقو ناوربلاو

 : ملعُف نيقبلا حو نيقيلا نيعو نيقيلاملع

 نيقيلا يعور اوركألا نعرصحيام تيقبلا
 امهعارتجا جوملا وعلو نايعل نع لصحعام



- 

 يسدد | د جور - 2-04

 ك2 ا ا احا

 اهييييتعيسم ونال بلقو عرج اج
 ضعبلاقو توا ظؤل 3 #ةمهفل إلا برقاو

 ءضرلا ناني او مظل ع ىلاعت هتلربعلا بسه هني
 امكاذ عككي سادت سالا هيدا مع ءريصلا قو -لفو

 بئاصلنوّضفملاءاءاضقلاّرمب بلقلارورس ءاضّلاو ٠

 تاوفوا هؤكملولح عون 32
 يلوا عت حالطصال اذ ولما غل اذ ءاجّرلاو بوبحم
 قمل ءاجتلا 5 !مكعأو لبقتسملا ف بوبحم لوصحع
 اجلا عمالا قفل فونلاّْ ١ امكق وخلا عمآلا

 . ب8 َُسأ فوخدالبءاجتلاّدال تامزهلتم امهف

 كيرا نشب طوس ة ءاجرالب فولو ٌءاجرأل

 ناك اتقوان ىةفمهتكتو ١ ودسم ن و موطاوا

 اعنيزلا فوم توتو يا فوم 9 اكاًربع ةضيسوا

 مالو



 لاذ ايوا نح رووطو 11 7 1 00 '
 + يه 35 ةنيكل

 ايف سو 3 هيما قا ذل 22
 57 0 عا 7 32

 ١

 لك لاذب نامبال اف تويوانتيالو ثاصتقنو ٠
 لضفتملاعنهتلاو نيقيلاو قيدصتل امسعإلا

 ., امفاعضا باوشل ا نميطعيِدَق ل داع هدابعإاع

 قاقهتساربعلا قمتي امى ىبعلا هبجوتسم
 ء اج نمأكيتنالاق حو اه هتنادعو بسك

 هللضتلالوسرل او اهلاغمارشعلف ةدحلاب
 ةدحلا فعاضي مد: نب العّركم لسو يلعلاعت

 سيصل 09 م 9 ٠

 . متمالشفتلوقو نوض:ئاوبسملا اهلاثمار شعب
 . بؤقلوبا هاب دعولا نال اّذل ا قاّحجسالاؤنل

 م و © ا. 4 ١

 كارثي خان ]ضفتوع لب ىلاعت هن ا عبجل وب ىبل

 عدت نمأل وك ى سما نع بلاعب اعيدقو



 ءايبثالا ةعافشو تاتَسلا نعوفعلو هد ابعت

 ةيزمزرفسو انتل كلاذ ناك آ 25 اي كسي
 نمنعبازئءلاطاقنوفعلاد نو يع ظ ءغوإ 9

 دىوتلا بقي يذلاوعرا يتلا لاق باقي

 يدع مالا عامجاو ا عل قِح

 :عافشلات اماو#و ثابالا هدنع عفش ىزأل اذ نم

 ملسو_رعيا ص هلال وسرلا قرارك نؤأ نِ

 اهب باكحوم ىتما نم :ابككازحانم قعافش

 ميلسو يعدتنالصمتلالوس لاق د اهيلْسسمل

 ءاملعلاش ءايشالا ٌةثلث :ميقلا مويىقا عفش

 وعد :ئيفشلار دصم عافشلاو ءارهيشلا مث

 عفشلانم قتشمريغ تجاحءاضق بلطي نم
 , 2. ةقيتلالاذّومَتلا موب نازيلابلاعال كنوو

 نزولو



 0 ف بتةرس ما
4 

1 1 2 

 كيقيؤك اك تعفن وقل

230 

 م اد ورهش# عع عم :٠
 د د6 داوم

 ادبا اظيالدم ب ها موجك ازيك

 رمل ناو قح
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